
Texten med Lasse Karlsson i programmet ”Det är mycket i huvudet” 

Lars 
Ja välkomna till podden. Det är mycket i huvudet. Dagens gäst Lasse 
Karlsson, det här Sötälje eller Södertälje, som vi också väldig känner med 
Telge hus och så där han har valt att vi ska träffas på Telgehus, och här 
sitter vi just nu har lite vattenskoter här i bakgrunden lite kanske lite mysigt, 
men varför vi just sitter här får Lasse snart berätta, jag själv heter Lars 
Ahlin Kulturmäklare och är en gammal Södertälje som jobbar med Kultur 
365 inom Södertälje kommun.  
välkomna Lasse. Varför valde du just den här platsen till ett möte telge 
hus?  
Lasse 
Jag tycker att det är en jättefin plats i Södertälje med anrik historia, både i 
forntiden närtid. Det är en gammal borg som brann, kunde ju storyn väldigt 
noga på 90-talet. När vi skrev krönika spelar om Telge hus, så du var med 
och producerade. Anders Berggren och Roland cox skrev det som 
handlade om när Engelbrekt kom. Hit tyckte vi det var nu var Engelbrekts 
hantlangare Puke som var här och brände den här borgen som vi ser 
ruinerna av här hus fortfarande en mysig plats här, precis i farleden, en 
oas.  
Lars  
Ja verkligen, jag kommer ihåg när vi körde vår premiär på telge hus 1996. 
Då kom sommaren den 17 juli. Det var på våran premiär idag. Då blev det 
varmt för varmt. Det var bedrövligt repetition väder, bara regn innan den 
sjuttonde juli. Det är ju perfekt. Så ska man lägga upp en riktig 
sommarteater. Precis jag ska inte säga att det var tider då utan det var 
härliga tider. Vem är du, Lasse Karlsson?  
Lasse 
Jag är född i Södertälje uppvuxen här. Jag har växt upp med sig själv till 
höger och blev sedan ståuppkomiker faktiskt. Jag har jobbat som jag sedan 
1992 med det. 
Lars 
var det så här att jag hittade dig på en buss?  
Lasse 
Ja, du som upptäckte mig 1753 och var på väg att åka till östertälje där du 
bodde? Ja, ja, jag hade precis börjat. Vi pratade om det. Jag hade ju inte 
dig som ledare. Då är min första grupp där och träffa dig på bussen där, 
och sedan hörde du av dig någon månad senare, så att du skulle göra så ja 
och frågade om jag ville vara med det vill jag ju spela huvudrollen. Det fick 
jag också. Jag fick tre fyra år: det var otroligt givande för mig som jag har 
säkert format mig mycket stort tack för det här fick du betalt för det. Det var 
fest just det här med att man pratar mycket om att antingen är man en 
kultur, själ som man idrott människa, liksom att man inte kan vara samma 
person, har samma man. Men jag kom ihåg att du var väldigt duktig på 



fotboll då fotboll var och är en passion, faktiskt alltid gillat fotboll och 
spelade ju mycket då i östertälje. Det var inte så högt. Jag tror att vi var 
uppe i division. 4, en säsong där jag spelade i alaget, så det var ju ändå 
ganska högt, men sedan fick jag lägga ner det här med fotbollen. När jag 
började jobba med kultur på heltid, då jobbar man ju väldigt mycket kvällar 
och så var det väldigt svårt att kombinera det. Eftersom fotboll på den nivån 
är ingen heltidsanställd sysselsättning, utan då måste man ju träna på 
kvällar och sånt. Det funkade inte sen höll uppe i 20 år drygt säkert. Ända 
tills för nio år sedan, då jag då jag började spela fotboll igen, tror jag att jag 
har mina bästa fotbollsår framför mig.  
Lars 
Hur börjar det sig att du vara en komiker? Ja, det kom nog redan från 
början med teater, intresset för det vad jag kommer ihåg. Den första kicken 
var faktiskt på roliga timmen i skolan där mina klasskamrater skrattade åt 
mig. När jag spelade teater där som vi gjorde på roliga timmen kommer 
den känslan var så himla. Den kicken var så stor och den har nog inte 
riktigt släppt. Den är fortfarande stor. När folk faktiskt skrattar åt någonting 
som jag gör. Som jag tänkte ut roligare har jag kommit på en rolig tanke 
och sedan förmedla den igen berättaren och så skrattar folk. Det är 
fortfarande en jätte kick.  
Lars 
För mig tog det över roliga timmen sen att de andra inte fick förstå vad det 
är mellanstadiet i Rosenborg skola där jag gick. Jag försökte trolla och allt 
möjligt. Det blev Lasse. Det blev just där. Jag vet att jag kunde bjuda in 
några klasskamrater, men jag förstår det ändå. Liksom man har man 
ambitioner som kanske liksom går lite längre än hans klasskamrater, 
kanske lika bra att göra det själv. Hur var det för dig att du fick vara med 
alla, för det är ofta så vi vandrar runt att man egentligen skulle ha alla 
skulle få tillåtelse att vara med.  
Lasse 
men så var det ju så klart. Vi hade precis ihåg hur det var vi hade olika 
grupper varje vecka. Vi var en grupp, såklart och sen när vi gjorde något 
spel som vi hade kommit lite på för rummel inspirerat, tror jag var det 
sämre. Semlor gröna dalar, och jag kommer ihåg det – tyckte jag var 
jättekul att titta på – pratade lite revy.  
Lars 
Hur kom det sig att du började med det?  
Lasse 
Ja, det var väl en tillfällighet, också som så mycket annat här i livet. Jag 
jobbade lite extra på hall på sommaren och höst, så tror jag. Det var Lars 
Halvarsson som numera är polis. Hans pappa var med, men när han skulle 
sluta eller vad man hade råkat ut för en olycka och inte kunde vara med så 
då sökte de nya aktörer. Då hörde jag mig och fråga om jag fick vara med. 
De hade precis haft audition och då hade de fått fram två personer. Det var 



Jocke Evers och så var det någon till Cecilia Hilton. Men sen kom vad jag 
behövde göra något nu. Så jag var bara med ja. Det var ju Bosse bremberg 
och Janne lundbom ja gamla gänget är fantastiskt, härligt gäng som var 
väldigt välkomnande, och så sätter jag mig första året januari 1990. 
Lars 
Vad är det som är speciellt roligt och jobba med revyn?  
Lasse 
För mig passar det perfekt i och med att det innehåller både teater och 
humor och att det kan innehålla flera saker i en föreställning. Jag menar. 
Det är ju numer så att man kan behandla så mycket att vara elak eller vara 
rolig med politiker, men det har väl utvecklats så med åren. Man har liksom 
förfinat den här konstformen utifrån vad vi vill göra, och så har det blivit 
någon slags lokal satir, och det har det väl alltid varit. Men man utvecklas 
lite på de här åren och vi ser oss faktiskt som en som vill granska makten 
på ett utifrån ett humoristiskt perspektiv. Länstidningen får vara seriösa och 
ganska få på riktigt.  
Lars 
Jag tänkte att den målgrupp en grupp låter som en grupp gäng står i målet 
med äldre 65 plussare. När jag vart alla år och tittat ser du ganska många 
män med grått hår. Nu kan man ha färgat håret. Det är inte vad som gör 
mig.  
Lasse 
Så har det väl alltid varit så att kultur, konsumenterna är lite äldre, för det är 
då man har tid helt enkelt eller varför allt det här som går förbi ett litet barn 
tid att sitter på det. Vi är 25 år, men visst, ambitionen är såklart att nå ut. Vi 
har ju yngre publik också, men visst är det som du säger att majoriteten av 
vår publik är lite äldre, och så har det alltid varit. Det måste bli det eftersom 
jag har varit med i 30 år. Det betydde att ingen åldras som inte alls var till 
en magisk punkt i livet, där man måste gå före. Vi pratar om de där äldre, 
så jag tänkte det där som folkhälsomyndigheten pratar väldigt mycket om 
riskgruppen 70+. Det finns ju ofta olika schablonbilder över hur en 70 
plussare är mycket jag tänkt på, men det är som med allt annat det där 
måste ju vara väldigt personligt. Det finns trötta 61, åringar och pigga 90 
åringar. Det där är väldigt olika. Jag tänker på min pappa fylla 80. Han är 
pigg, men han är också lite blyg nu småskavanker här och var och sådant 
måste ju måste vara frustrerande när man liksom jag tror att i sin tur att 
man inte förändras så mycket. Åldern kan i alla fall jag känna utifrån min 
ålder och med 52 att jag inte har frågat efter det nä. Jag måste på något 
sätt referera till det jag förstår, men jag hoppas att man har kvar sitt sinne. 
Det tror jag att alla har klart med åldern kommer kanske att han blir lugnare 
att man kanske blir det inte riktigt lika hetsigt. Kanske jag vet inte nu anser 
jag att det kan vara väldigt olika.  
Lars 



Vad tycker du om kulturlivet i Södertälje? Ja, jag är lite jävig där. Jag är ju 
en del av kulturlivet i Södertälje, även om det låter lite högtravande att säga 
att det kanske kulturlivet försöker göra lite det vi var lite rolig kul tycker jag 
om teater, och så där har jag ju alltid varit en intressant kultursida. Det är 
mycket tack vare sig till teater, aktörer och den att man tidigt har möjlighet 
som barn och ungdomar att komma i kontakt med teater. Det finns 
kulturskola, det finns ju sverige som jobbar numera också.  
Lars 
Men så här, vad är det du skulle önska mer av i Södertälje? Ja, alltså 
utifrån konsument, kultur, konsument eller utifrån? Jag tänkte lite producent 
för det ändå, så jag ser dig, ja, jag känner mig väldigt lyckligt lottad att få 
jobba med vin, för vi är ju ett årligt återkommande evenemang som bär sig 
självt, liksom det är få kulturevenemang förunnat. Men sedan kan man ju 
för sig. Jag menar allt är relativt, men vi är jätteglada över att vi har ett 
väldigt bra samarbete med stadsscenen, till exempel den otroligt 
professionella arbetsstyrkan där, och de är väldigt tillmötesgående. Vi 
formar produktionen tillsammans med dem tekniskt och liksom rejält, 
medan vi står för innehållet. Jag tycker att det är ett jättebra samarbete. 
Jag ska verkligen inte klaga, det gör jag verkligen. Jag tycker att det är 
jättebra. Jag är jätteglad, men det finns säkert andra perspektiv med folk 
som sliter hårdare, som säkert skulle behöva stöd en push om det stödet 
kommer från kommunen eller om det kommer från olika i näringslivet. Till 
exempel så tycker jag ju att jag behöver teatern. Men nu är vi lite jäviga. 
Båda är väldigt arga. Skulle jag ta upp. Jag är själv mer aktiv längre, men 
att ha sågat teatern, att vi hade saga. Teatern var ju fantastiskt, och jag 
tycker med tanke på den vinsten så tycker jag att kostnaden är liten. 
Eftersom dem är så van att ta hand om sig själva. Så behöver inte ens jag 
så mycket stöd som kanske andra verksamheter behöver. Det finns 
förmåga att öppna med ideella krafter och då ska det byggas en teater. 
Den kompetensen finns inom föreningen. Det behöver inte kosta 
kommunen så mycket att det kan vara lite frustrerande att det fastnar på 
jättekonstiga saker. Det känns som det borde gå att lösa, men det känns 
som ingen riktigt har den här bollen och ingen vill ta bollen, vilket jag kan 
tycka det är konstig. Tar man bara bollen så tror att det löser sig snabbt 
och vem kan anklaga någon för att ge barnen en teater? Alla kommer vi 
vara tacksamma till den som läser det här problemet. Det är inget som 
kommer hamna i skiten. Vad gjorde du, gav det barnen, en teater? Vad 
tänkte du med? Självklart kommer det så kommer det som gör det blir en 
hjälte. Förutsättning att hålla på med sin hobby på så riktigt som möjligt. 
Jag tänker på det, att spela hockey kul att det finns is och det finns klubbar, 
och det finns förutsättningar runt omkring att göra precis som de stora 
tjejerna och stora killarna gör. Ingen skulle acceptera att en hel generation 
ssk ungdomar skulle få växa upp utan is. Nej skulle de springa runt och 
spela landhockey. 



Lars 
har du något projekt som du skulle vilja att Södertälje gjorde?  
Lasse 
Ja, ja alltså. Nu hade vi på telge hus. Om du, om någon frågar mig, ska vi 
göra telge hus igen så är jag gärna med det skulle det väl göra alltså skapa 
nåt slags vi snackade med honom redan då. Men det var en otroligt stor 
arbetsinsats och göra de här två somrarna, speciellt för oss som var i 
produktionen. Men någon som liknar nyköpings gästabud alltså en 
turistattraktion. Man åker till Södertälje kollar man in telge hus är i år, åker 
man ut till holmen och får lite som en medeltida fyllning. Man skulle också 
kunna göra en årlig 1800-tals pjäs inne på garveri går den till exempel som 
anknyter till 1800talsveckan när den återuppstår. Nu, eller om den kommer 
på nu. 
 Det mår man bra och visst, men jag tror också nu när jag nu i de här 
corona tiden och allt det här och i min bransch, helt har stannat upp och jag 
egentligen inte gör någonting eller alla. Mina engagemang och uppdrag har 
ställts in då de få gånger. Jag känner att jag mår riktigt bra när jag får vara 
kreativ. När jag har en riktning och när jag får använda min humor och min 
hjärna, då mår man ju riktigt bra när man får det endorfiner och den liksom 
nerven där man när man kommer på någonting, så är det kanske en sak 
som är viktig med åldrandet: att man kan jag tänka mig eftersom jag inte är 
pensionär ändå själv, men när man väl blir det ser man att man fortfarande 
hittar någonting som ger den här nerven, som tvingar en att tänka till och 
fundera. Det tror jag är viktigt för att hålla igång, men jag är ganska dålig på 
att skapa det utan att, liksom ha en deadline i premiären om två veckor. Nu 
måste du börja jobba.  
Lars 
Vilken musik är bäst för dig, vilken musik?  
Lasse 
Jag tycker väldigt mycket om 80-tals, musik, otroligt att det är min musik. 
Min musiksmak fastnade lite där. Det kanske för många men har en period 
i livet där man lyssnade mycket på musik. Det är den musiken man gillar, 
så jag gillar 80 tals, musik, faktiskt nästan löjligt populär. Min bästa kompis 
var syntar, så jag kan väldigt mycket om sin musik, Depeche, mode och 
sånt, där jag själv inte vågar inte riktigt gå hela vägen som han gjorde och 
blir så tuff och häftig frisyr och coola kläder. Jag var lite mer då också, men 
jag snappade upp mycket av den musiken. 
Lars 
Om hundra år trodde du att världen är bättre eller sämre? 
Lasse 
Jag tror att den är bättre. Det tror jag. 
Jag tror jag vet mer. Vi har vant oss lite med att hela världen har kontakt 
hela tiden. Det är fortfarande lite nytt för oss att vi hela tiden kan ha kontakt 
med precis hela världen. Det är vi lite ovana vid. Jag tror att det kan vara 



mycket lättare att resa. Vi kommer att komma med mycket lättare kunna ta 
oss till andra sidan jordklotet om hundra år, så det kommer vara mycket 
mer naturligt att man rör på sig och interagerar dels i digitala rum som 
utvecklas. Nuvarande corona kommer utvecklas mycket, mycket mer, men 
också rent fysiskt, att vi kommer in mer. Jag tror inte att vi kan stänga in 
oss, även om många vill det. Så för att det känns tryggt att vara instängd 
med murar, ingen kan komma åt oss, tror jag inte att det är framtiden.  
Lars 
Frågor kort har några kort där du får välja ett på baksidan så är det en 
fråga att ta det här. Precis kan du nämna en sak som du inte gjort ännu, 
men som du skulle vilja göra innan du dör.  
Lasse 
men jag förstår vad den här frågan är ute efter en dröm som jag inte har 
förverkligat, som jag ändå går och bär på. Men jag vill faktiskt jag vill åka 
och titta på ett formel 1 lopp i livet någon gång. Det är ingen kompis som 
tycker om formel 1. Det är bara jag kan förstå mina kompisar, som inte 
tycker om det jag är ganska ensam. Finns det nån därute som lockar på 
resan mig gör det innan jag dör innan deadline.  
Lars 
Vi avslutar varje program med att lyssna på en dikt som en äldre har gjort 
som gått in på äldreboenden på daglig verksamhet har skrivit om, och vi 
har ju samlat ihop dessa dikter och man kan lyssna på dem. 
 

Dikten 

 


